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PROBA TEORETICĂ 
1. La echilibru, suprafaţa apei este plană şi orizontală. Dacă apare o undă mecanică de suprafaţă, 
atât gravitaţia cât şi forţa de tensiune superficială tind să restabilească echilibrul.  

  Considerăm că unda este descrisă de ecuaţia 𝑦 = 𝐴 sin(𝜔 ∙ 𝑡 − 𝑘 ∙ 𝑧) = 𝐴 sin (𝜔 (𝑡 −
𝑧

𝑣𝜑
))   

unde 𝜔 este pulsaţia, 𝑣𝜑este viteza de fază iar 𝑘 este modulul vectorului de undă. Între coeficientul 

de tensiune superficială 𝜎, densitatea 𝜌 acceleraţia gravitaţională 𝑔, 𝜔 şi 𝑘 se stabileşte relaţia:  

 𝝎𝟐 = 𝒈𝒌 +
𝝈

𝝆
𝒌𝟑 

 a. La distanţa 𝑑 pe suprafţa apei se află două surse S1 şi S2 care oscilează sincron cu aceeaşi 

pulsaţie 𝜔1 şi amplitudini A1 şi respectiv A2. Determinaţi legea de oscilaţie a unui punct P aflat la 

distanţa d1 de S1  respectiv d2 de S2 . 

 b. Dacă sursa S2  ar avea pulsaţia 𝜔2 = 𝜔1 + ∆𝜔   (𝜔1 ≫ ∆𝜔 )  şi A1 =A2 =A  care va fi legea 

de oscilaţie pentru un punct M pentru care d k d k1 1 2 2  ? 

 c. Considerând că oscilaţiile de pulsaţie 1 şi 1+ ( de aceeaşi amplitudine A ) sunt 

generate de o unică sursă, determinaţi amplitudinea oscilaţiei unui punct arbitrar N  precum şi viteza 
de deplasare a maximului oscilaţiei (viteza de grup vg). 

 d. Sursa S2  este =ndepărtată.Sursa  S1 oscilează un timp 𝑡1 =
2𝜋𝑛

𝜔
, după care îşi opreşte 

oscilaţia un timp 𝑡2 =
2𝜋𝑁

𝜔
 cu 𝑁 ≫ 𝑛. Dacă în 𝑛 perioade creasta valului apărut ajunge de la frontul 

posterior la cel anterior al pulsului , să se determine  relaţia dintre 𝜎 şi 𝜌 dacă 𝑔 şi 𝑘 sunt cunoscute. 
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2. a. Un corp  de masă m şi sarcină q este legat la un capăt al  unui fir de lungime l; celălalt 
capăt al firului este fixat . Ansamblul este situat într-un câmp electric uniform de intensitate E, având 

direcţie verticală. Să se determine perioada pendulului conic astfel construit în funcţie de: distanţa 𝒙 
dintre planul de rotaţie al corpului şi punctul de fixare, mărimile m, q,  E şi g . 
 b. Proprietăţile dielectrice ale substanţei sunt legate de prezenţa dipolilor electrici permanenţi 

sau induşi - aceştia fiind perechi de sarcini q, -q separate printr-o distanţă x. Pentru fiecare dipol se 

defineşte momentul dipolar ca fiind pqx  un vector orientat de la sarcina -q la sarcina q. Momentul 
dipolar al unităţii de volum se numeşte polarizare P. La aplicarea unui câmp electric de intensitate E 
asupra unui material =n care apare polarizarea P, =ntre mărimile care =l caracterizează  se stabileşte 

relaţia : 𝜺𝑬 = 𝜺𝟎𝑬 + 𝑷 , 𝜺 şi 𝜺𝟎 fiind respectiv constantele dielectrice ale materialului şi vidului. 
 Să se determine viteza luminii =n hidrogenul atomic aflat în condiţii normale de presiune (po) 

şi temperatură (𝑻𝟎). Se va considera că electronul descrie o traiectorie circulară  de rază 𝑎𝑏 în jurul 
nucleului şi că raza acestei traiectorii nu se modifică la aplicarea câmpului electric E. Se va considera 

de asemenea că, sub acţiunea câmpului electric separarea 𝑥 a centrelor sarcinilor pozitive şi 

negative este foarte mică, astfel încât (x/aB)2 = 0. Pentru hidrogenul atomic, permeabilitatea magnetică 

relativă r=1. 

Se consideră cunoscute : To=273K,  po=105N/m2,    kB=1,3806210-23J/K,  aB=0,5291710-10 m ,         

c=2,99792 108m/s. (7p) 
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3. Se consideră circuitul din figură =n care L=1H şi C=100 F.  
 a) Considerând cã acest circuit este alimentat de la un 
generator care asigură, în regim sinusoidal, un curent a cărui 
intensitate efectivă I=1A este independentă de valoarea 
impendanţei circuitului, să se determine valoarea  rezistenţei  
rezistorului care ia o putere activă maximă. Pulsaţia curentului 

generat de sursă este =200 rad/s. 
 b) Se decuplează generatorul de la punctul a) şi, în locul 
său se conecteazã, la momentul t=0, un generator ideal (de 
impedanţă internă nulă), care asigură o tensiune de forma u(t)=90 cos 200t (V). Determinaţi valoarea 
maximă a tensiunii de la bornele condensatorului. 
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